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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 

1. Οι Κερκυραίοι εξάλλου όταν αντιλήφθηκαν ότι τα αθηναϊκά πλοία πλησίαζαν και ότι 
τα εχθρικά είχαν φύγει, αφού πήραν οδήγησαν στην πόλη τους Μεσσηνίους που μέχρι 
τότε βρίσκονταν έξω και αφού έδωσαν εντολή στα πλοία που είχαν εξοπλίσει, να 
πλεύσουν γύρω γύρω στο Υλλαϊκό λιμάνι καθώς περιφέρονταν γύρω γύρω, αν έπιαναν 
κάποιον αντίπαλο τους τον φόνευαν και αφού αποβίβαζαν από τα πλοία όσους είχαν 
πείσει να επιβιβαστούν (στα πλοία) τους σκότωναν, ακόμα αφού πήγαν στο Ηραίο 
έπεισαν πενήντα περίπου ικέτες να δεχτούν να δικαστούν και όλους τους καταδίκασαν 
σε θάνατο. Οι περισσότεροι ωστόσο από τους ικέτες, όσοι δεν είχαν πειστεί, καθώς 
έβλεπαν αυτά που γίνονταν, σκότωναν ο ένας τον άλλο εκεί μέσα στο ναό, και μερικοί 
απαγχονίζονταν από τα δέντρα, ενώ άλλοι έδιναν τέλος στη ζωή τους όπως ο καθένας 
μπορούσε. 
 
2. Οι ολιγαρχικοί μετά τις ακρότητες των δημοκρατικών προτιμούν να δώσουν τέλος 
στη ζωή τους αντί να έχουν έναν ατιμωτικό θάνατο. Έτσι, λοιπόν, αλληλοεξοντώνονται 
μέσα στο ναό, μερικοί απαγχονίζονται από τα δέντρα, ενώ άλλοι αυτοκτονούν με 
οποιονδήποτε τρόπο. Οι ενέργειές τους μαρτυρούν τη σύγχυση στην οποία έχουν 
περιέλθει και το κλίμα απελπισίας που κυριαρχεί στα πλαίσια του εμφύλιου σπαραγμού. 
Χαρακτηριστική είναι η χρήση τριών ρημάτων που δηλώνουν θάνατο «διέφθειρον» 
«ἀπήγχοντο» «ἀνηλοῦντο» με στόχο να αναδειχθεί η απόγνωσή τους. Επιπλέον ο 
ιστορικός δημιουργεί μια έντονη, σκληρή  και τραγική εικόνα. 
 
 
3.  Η φράση «πᾶσά τε ἰδέα κατέστη θανάτου» αναφέρει πως εμφανίζεται κάθε μορφή 
θανάτου ύστερα από τις πρωτοφανείς συγκρούσεις στο νησί της Κέρκυρας. Επιπλέον 
ανακεφαλαιώνει τα προηγούμενα γεγονότα  και ταυτόχρονα αποτελεί εισαγωγή στη 
βαθιά ανατομία της ανθρώπινης ψυχολογίας. Ειδικότερα σε συνθήκες εμφύλιας 
διαμάχης διασαλεύεται η φυσική τάξη των πραγμάτων και οι διαμάχες φθείρουν τους 
οικογενειακούς θεσμούς και τις αξίες. Στο απόσπασμα αυτά χαρακτηριστικά 
αναφέρεται ότι ο πατέρας σκότωνε το γιο του ενώ ταυτόχρονα ικέτες απομακρύνονταν 
από τα ιερά και σκοτώνονταν μπροστά σ’ αυτά, και μερικοί αφού περικλείστηκαν από 
τείχος πέθαναν μέσα στο ναό τους Διονύσου. Η πατρική αγάπη συνεπώς αντικαθίσταται 
από την ωμότητα, κάθε έννοια ηθικής, δικαιοσύνης γραπτού ή άγραφου νόμου αλλά και 
ανθρωπιάς καταλύεται. Η συσσωρευτική περιγραφή φόνων δημιουργεί μια ζοφερή 
ατμόσφαιρα και στοχεύει να διδαχθούν οι νέοι για τις επιπτώσεις των συγκρούσεων και 
να αποτραπούν μελλοντικά από τέτοιες βίαιες ενέργειες. Ο ιστορικός τάσσεται ενάντια 



 

 

στον πόλεμο χρησιμοποιώντας αποδεικτικά στοιχεία για την βαναυσότητα και την 
αισχρότητα που δημιουργείται. 
 
4. Η συσσωρευτική περιγραφή φόνων στο απόσπασμα «πᾶσά τε …τῷ  ἀπέθανον.» 
προετοιμάζει για την παθολογία του πολέμου. Οι άνθρωποι οδηγούνται σε απίστευτες 
θηριωδίες  με αποτέλεσμα να κυριαρχούν η φρίκη και η εξαχρείωση. Οι πρωτοφανείς 
συγκρούσεις και οι φόνοι φθείρουν κάθε ηθική αξία. Αποδυναμώνεται ο θεσμός της 
οικογένειας και καταλύονται άγραφοι ηθικοί νόμοι. Στο μεταφρασμένο απόσπασμα ο 
ιστορικός επισημαίνει ότι  σε περίοδο πολέμου οι άνθρωποι  δε διστάζουν να αλλάξουν 
ακόμα και τη σημασία των λέξεων για να δικαιολογήσουν τις πράξεις τους.  Η παράλογη 
τόλμη θεωρήθηκε ανδρεία  αλλά η διστακτικότητα θεωρήθηκε δειλία και  ανανδρία. Η 
παραφορά θεωρήθηκε ανδρική αρετή, ενώ η τάση να εξετάζονται προσεκτικά όλες οι 
όψεις ενός ζητήματος θεωρήθηκε πρόφαση για υπεκφυγή. Συνεπώς η αλλοίωση των 
λέξεων ήταν μία από τις ολέθριες συνέπειες του πολέμου. 
 
5. προσπλεούσας: προσπλέομεν 
ναῦς: ναῦ 
περιεκομίζοντο: περικεκομισμένοι εἰσί(ν) 
πόλιν: πόλεις 
τινὲς: τινῶν 
λάβοιεν: λαβέ 
ἄνδρας: ἀνδράσι 
ἐπείσθησαν: πεισθείη 
ἡμέρας: ἡμερῶν 
καταλύουσιν: κατέλυσας  
 
6. προσπλεούσας: κατηγορηματική μετοχή , Υποκείμενο  τάς ναῦς  
τούς Μεσσηνίους: αντικείμενο της μετοχής λαβόντες και του ρήματος ἤγαγον 
περιπλεῦσαι: Αντικείμενο της μετοχής κελεύσαντες ,τελικό απαρέμφατο 
τῶν ἐχθρῶν: γενική διαιρετική από το τινά 
ὅσοι: Υποκείμενο στο ρήμα ἐπείσθησαν 
ἐν τῷ ἱερῷ: εμπρόθετος προσδιορισμός στάση σε τόπο στο διέφθειρον 
ταῖς  ναυσὶ: δοτική της συνοδείας  
ἰδίας: επιθετικός προσδιορισμός στο ἔχθρας 
πᾶσά: κατηγορηματικός προσδιορισμός ἰδέα 
παῖδα: Αντικείμενο στο ρήμα ἀπέκτεινε 
 
7. αγωγή: ἤγαγον 
Κατάληψη: λάβοιεν 
Υπόσχεση: ὑποσχεῖν 
πειθώ: ἔπεισαν 
λύση: καταλύουσιν 
γενέθλια: γίγνεσθαι 



 

 

φορά: ἐπιφέροντες 
διαφθορά: διέφθειρον 
Κατάσταση: κατέστη 
ημερομηνία: ἡμέρας 
 

 
 


